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Taal- en spraakwaarneming in theorie en praktijk 

Voordracht gehouden op het International Congress on Education of the 
Deaf, te Stockholm, augustus 1970. 

door drs. A. W. de Vos, Rotterdam 

Taal in zijn uiterlijke verschijningsvorm is het geheel van hoorbare, zichtbare 
en mogelijk voelbare middelen, dat de mens gebruikt voor intermenselijke 
communicatie. Het is een coderingssysteem gebaseerd op conventies, dat 
als zodanig een willekeurig voor iedere taal verschillend verband heeft met 
de feitelijke situatie waarover men wil communiceren, 
leder milieu heeft zijn eigen specifieke taai-conventies. Voor het kind in 
zijn ontwikkeling is in de eerste plaats het contact met zijn moeder van 
belang. Daarom moet het kind haar taal, dat is zijn moedertaal, leren. Dit 
leren vindt plaats door een tweeledige waarneming, enerzijds van de situatie 
waarin het kind zich bevindt, anderzijds van de taal die hierbij gebruikt 
wordt. 

Zodra het kind ontdekt heeft, dat er een verband tussen beide bestaat en de 
twee waarnemingen in hun onderling verband een betekenis-waarde krij
gen, kunnen ze gememoriseerd worden. Voor zover we momenteel weten 
speelt bij dit memorisatieproces niet alleen de waarneming, maar ook het 
toenemende taalgebruik een rol. De verschillende taaipatronen worden 
uiteindelijk kinaesthetisch vastgelegd. 
Gaan we van deze gegevens uit, dan is het duidelijk, dat we bij de meeste 
gehandicapte kinderen een relatieve taalontwikkelingsachterstand aan
treffen. Bij blinde of slechtziende kinderen is dit het gevolg van een onvol
doende waarneming van de situaties, bij motorisch gehandicapte kinderen 
van een gebrek aan verscheidenheid van levenssituaties, bij dove en slecht
horende kinderen van onvoldoende taaiwaarneming, terwijl ernstig spraak-
gebrekkige kinderen onvoldoende gelegenheid hebben tot kinaesthetische 
memorisatie. Ook bij geestelijk gehandicapte kinderen vindt men regel
matig, dat zij minder taal hebben dan overeenkomt met hun algemeen 
ontwikkelingsniveau. De verklaring hiervan is wat ingewikkelder, maar 
analoog. 
Taalontwikkeling is derhalve onder meer een kwestie van taaiwaarneming 
of in andere woorden: taalontwikkeling is afhankelijk van de hoeveelheid 
taaiinformatie, die het kind krijgt en kan verwerken. Om in enkele minuten 
te vertellen hoe groot deze hoeveelheid is, uitgedrukt in bits (de meeteen
heid van de informatie-theorie), is helaas te ingewikkeld. Toch kunnen we 
ook langs andere weg wel tot een soort meting komen. 
De meest gebruikelijke verschijningsvorm van taal is de gesproken taal. 
Hiervan afgeleid kennen we geschreven en gedrukte taal. In de normale 
ontwikkeling van het kind komt eerst de gesproken taal als systeem aan de 
beurt. Pas als dit systeem een zeker niveau bereikt heeft, gaan we over naar 
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lezen en schrijven. We kunnen deze twee systemen met elkaar vergelijken 
in hun functie als dragers van taaiinformatie. Doch eerst een paar opmer
kingen: er is een groot verschil tussen taalwaarnemen en taalverstaan. Het 
waarnemen als zodanig vereist geen kennis van datgene, wat wordt waar
genomen, het hechten van betekenis er aan wel. Naarmate de kennis van de 
taal dus toeneemt, heeft men minder waarnemingen nodig om tot inter
pretatie ervan te komen. „Een goed verstaander heeft maar een half woord 
nodig". 
Het verstaan van taaibezitters is daarom wat anders dan de taaiwaarneming 
door hen, die nog geen taal bezitten. Taaiwaarneming is de eerste stap tot 
taalverwerving. Zonder taaiwaarneming ontwikkelt zich geen taalbezit. De 
term doofstom, die nog niet zo lang uit de mode is, spreekt wat dit betreft 
boekdelen. 

Gesproken taal kan op drie manieren worden waargenomen: auditief, 
visueel en onder bepaalde omstandigheden ook vibratorisch. 
Laten we beginnen met het beschouwen van de gesproken taal als akous-
tisch systeem. Hierbij onderscheiden we verschillende waarnemingsele
menten, de micro-elementen en de macro-elementen. 
De micro-elementen zijn de fonemen. In westerse talen zijn het er ongeveer 
40. Omdat omzetting in bits niet zo eenvoudig is, zouden we ook het foneem 
als eenheid van taaiinformatie kunnen gebruiken, ook al mag gesproken 
taal niet gezien worden als een reeks los van elkaar staande fonemen. 
De macro-elementen worden gevormd door de verschillen bij het spreken 
in geluidsintensiteit (spreeksterkte, accent), toonhoogte (intonatie, melodie) 
en tijdspatroon (tempo, ritme). Hun informatieve waarde kan geschat 
worden door te luisteren naar spraak, waaruit alle frequenties hoger dan 
400 Hz zijn weggefilterd. Het gesprokene is dan als zodanig niet meer te 
volgen, maar bevat onder bepaalde omstandigheden toch voldoende infor
matie om te kunnen verstaan. 
Een bekend verschijnsel is ook dat verschillen in macro-elementen een 
geheel andere betekenis kunnen geven aan een bepaalde reeks fonemen. 
Luistert U maar: 

1. Ik ga morgen naar Stockholm, niet j i j ; 
2. Ik ga morgen naar Stockholm, of je het leuk vindt of niet; 
3. Ik ga morgen naar Stockholm, niet volgende week; 
4. Ik ga morgen naar Stockholm, niet naar Kopenhagen; 
5. Ik ga morgen naar Stockholm? Ik denk er niet overl 

Bovendien hebben de macro-elementen een belangrijke emotionele waarde. 
Het zijn voornamelijk deze elementen die b.v. een argumentatie kracht bij
zetten. Hoe groot hun informatieve waarde precies is, weet ik niet. Als ik 
deze schat op die van 10 fonemen, meen ik er echter niet ver naast te zitten. 
Dit betekent, dat aan westerse talen als akoustisch systeem een informa-
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tieve waarde van 50 foneem-eenheden gegeven mag worden; we zouden 
er 50 punten aan kunnen geven. 

Laten we nu de gesproken taal ook eens als visueel systeem beschouwen. 
Hier bevinden we ons op het gebied van het spraakafzien (liplezen). Duitse 
onderzoekers hebben indertijd uitgezocht hoeveel elementen er in hun 
gesproken taal aanwezig zijn, die zoveel van elkaar verschillen, dat ze visueel 
eenduidig herkenbaar zijn. Zij noemden deze elementen kinemen. Het 
bleken er ongeveer 10 te zijn. Hun aantal in het Engels is 8. Van de luidheid, 
de toonhoogte en het tijdspatroon van de gesproken taal is slechts het tijds
patroon goed visueel waarneembaar. Ik zou de informatieve waarde ervan 
op 3 punten willen schatten. De informatieve waarde van het spraakafzien 
van westerse talen kunnen we dus in totaal op 11-13 punten stellen. Hieraan 
kunnen wij toevoegen de informatieve waarde van de mimiek, die sterk 
afhankelijk is van de spreker. Schatten we deze op 3-6 punten, dan krijgen 
we een totaal van 14-19 punten. Dit betekent, dat het luisteren naar spraak 
ons drie maal zoveel informatie geeft als het afzien. Als we er ook nog reke
ning mee houden, dat een normaal horende zijn gesprekspartner kan aan
kijken, als hij naar hem luistert, en dat hij dan dezelfde visuele informatie 
krijgt als een dove, dan betekent dit, dat de laatste het doen moet met een 
reductie in de spraakwaarneming met een factor 3-4. 

Als volgend systeem nemen we de geschreven en gedrukte westerse talen 
in beschouwing. Ook hier gebruiken we bij de overdracht een aantal tekens. 
Het zijn de letters, waarvan de informatieve waarde per teken ongeveer 
gelijk geschat kan worden aan die van een foneem en die we kunnen be
schouwen als de micro-elementen van deze taalvorm. Het zijn er 26. Hieraan 
moeten we de leestekens toevoegen, die we kunnen vergelijken met de 
akoustische macro-elementen. Ik zou hun informatieve waarde willen 
schatten op 6 punten. We komen zo op 32 punten. In geschreven en ge
drukte taal vinden we echter nog een ander zeer waardevol waarnemings
element, dat in de gesproken taal ontbreekt. Het is de spatie, de op een type
machine meest gebruikte toets. Met deze spatie groeperen we de letters 
tot grammaticale eenheden, die ons een belangrijke bijdrage bij onze her
kenning leveren. Tracht U eens een tekst te lezen, waarbij deze spatie ont
breekt! Het lezen ervan is dan aanzienlijk moeilijker. Voeg hieraan toe de 
waarde van hoofdletters en alinea's en het zal U duidelijk zijn, dat we de 
informatieve waarde van geschreven en gedrukte taal ook wel op een 50 
punten mogen schatten. Dit betekent, dat de mogelijkheden tot waarnemen 
van geschreven en gedrukte taal - en dit weten we bij ervaring - bij de vol-
zinnige mens ongeveer even groot zijn als de mogelijkheden tot waarnemen 
van de gesproken taal. Gedrukte taal als visueel waarneembaar systeem 
en gesproken taal als auditief waarneembaar zijn uit informatorisch oogpunt 
gelijkwaardig I Wat de gevonden reductie factor 3-4 in de spraakwaarne
ming in de praktijk voor de dove mens betekent kunnen we derhalve nagaan 
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door uit gedrukte tekst twee van de drie of drie van de vier letters, spaties 
of leestekens weg te laten of te vervangen door b.v. een kruisje. Het is 
direct duidelijk, wat dit betekent. Slechts iemand, die de taal door en door 
kent, die bovendien de beschreven situatie kent en ook nog in staat is om 
onvoldoende gegevens tot een geheel te combineren, zal kunnen begrijpen 
wat er wordt bedoeld. Doven hebben dezelfde moeili jkheid. Slechts enkelen 
van hen zijn in staat om een goed contact met normale sprekers te onder
houden. Voor de meesten van hen is dit echter onbegonnen werk. 

Wat betekenen deze beschouwingen voor een dove baby? Hij moet zijn 
moedertaal nog leren. Een horend kind neemt situatie en het erbij behorende 
taalgebruik geli jkti jdig waar. Het dove kind doet dit niet. Op het moment dat 
het naar zijn moeder kijkt, is de net waargenomen situatie meestal alweer 
voorbi j . Dit geeft opnieuw een reductie. En al kijkende naar moeders gezicht 
krijgt het onvoldoende informatie over wat ze zegt. Het z.g. gelaat-gericht 
maken van een dove baby is daarom geen oplossing gebleken, ook al heb
ben velen dit gehoopt. Bovendien heeft het zich ontwikkelende dove kind 
als extra handicap, dat er geen akoustische terugkoppeling is, zodra het zelf 
geluiden produceert. De eigen geluiden heeft het niet onder controle. Ten
gevolge hiervan worden ook de mogelijkheden van de kinaesthetische me-
morisatie teruggedrongen. De waarnemings-reductie-factor 3 - 4 is daarom 
voor doofgeborenen veel ernstiger dan voor hen, die op latere leeftijd doof 
worden. 

Geen wonder dan ook, dat men overal ter wereld zoekt naar middelen, die 
de spraakwaarnemingsmogelijkheden voor auditief gehandicapten ver
groten. Voor vele ernstig slechthorende kinderen bleek dit het hoortoestel 
te zijn. Mits t i jdig ontdekt, met een hoortoestel geholpen en begeleid kan 
bij dit type kinderen „doofs tomheid" worden voorkomen. Voor het kind 
zonder of met slechts geringe hoorresten heeft het hoortoestel echter be
wezen slechts een beperkte waarde te hebben. Dit betekent, dat we ver
plicht zijn andere middelen, die vaak neerkomen op een hercodering, te 
gaan gebruiken, of we het prettig vinden of niet. Denk ik aan een aantal 
voordrachten van dit congres en aan de verschillende technische hulp
middelen die ons hier worden getoond, dan meen ik te mogen constateren, 
dat juist de introductie van verschillende hercoderingssystemen tot de 
hoofdzaken van dit congres behoort. Ik wi l proberen al deze manieren tot 
hercodering te systematiseren en hun informatieve waarde in de door mij 
gekozen puntenstandaard te schatten. 

In de eerste plaats wi l ik de systemen noemen, die gebruik wi l len maken van 
het bij vele leerlingen van dovenscholen nog aanwezige lage-tonengehoor. 
Het zijn de z.g. transposers. Ik wi l hierbij de namen noemen van de Scan-
dinaviërs Johansson, Risberg en Kringlebotn, van de Fransen Pimonow en 
Lafon, van Biondi uit Italië en Guttman uit de Verenigde Staten van Amerika. 
Al deze systemen hebben mogeli jkheden. Ze maken n.l. enkele fonemen, 
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d.w.z. enkele micro-elementen, waarneembaar. Ik schat hun waarde echter 
niet hoger dan 5 van mijn punten. Geen wonder dan ook, dat Ling uit Canada 
vond dat men met het gebruik van versterkers met een goede lage-tonen 
weergave tenminste dezelfde resultaten krijgt als bij gebruik van transposers. 

In de tweede plaats wil ik de verschillende technieken bespreken, die ge
bruik maken van de mogelijkheden tot tactiel waarnemen. Guberina uit 
Joegoslavië, Boothroyd uit de U.S.A. en de z.g. phonator-systemen van 
Siemens uit West-Duitsland maken gebruik van een enkelvoudige been-
geleider, die de normaal versterkte spraak overbrengt op de huid, bij voor
keur op die van hand op pols. De gevoeligheid van de huid kan men meten 
met behulp van de normale audiometrische beengeleidingstechniek. We 
krijgen op die manier het z.g. treogram. We vinden een drempel-gewaar
wording van ± 25 dB, bij 250Hz ± 60 dB bij 500 Hz en ± 95 dB bij 1000 Hz. 
Dit betekent, dat men op deze manier nooit meer informatie kan overbrengen 
dan bij het aanbieden aan het normale oor van op dezelfde manier gefilterde 
spraak, d.w.z. spraak waaraan alle frequenties vanaf ±400 Hz ontbreken. 
De macro-elementen komen door, de micro-elementen echter nauwelijks. 
Toch geeft deze manier van werken een aanvullende informatie van naar 
schatting 10 punten en heeft bovendien het voordeel, dat er een terugkop
peling van dezelfde ordegrootte aanwezig is als het kind zijn eigen stem 
gebruikt. Wanneer men echter een verder gebruik wil maken van tactiele 
mogelijkheden, dan moeten ook de micro-elementen worden benut. Dit 
is slechts mogelijk met behulp van een transposer-systeem, waarbij meer 
vibratoren worden gebruikt. Twee Deense firma's fabriceren dit type her-
coderings-systeem. Ik schat de aanvullende informatieve waarde ervan op 
10-15 punten. 

Kom ik nu op de verschillende mogelijkheden van visuele spraakwaarneming. 
In de eerste plaats is er het spraakafzien. U herinnert zich, dat ik de informa
tieve waarde hiervan op niet meer dan 14-19 punten schat. Hieraan kunnen 
we diverse manuele systemen toevoegen, b.v. de vingerspelling, de z.g. 
Cued-Speech van Cornett uit de U.S.A., het P.M.S. systeem van Schulte uit 
West-Duitsland, het reeds oude mond-hand-alfabet van de Deen Forch-
hammer en vele andere klankgebaarsystemen. De meeste van deze systemen 
geven een goede weergave van de micro-elementen. De macro-elementen 
worden echter veelal vergeten of onvoldoende benut. De informatieve 
waarde ervan kan het niveau van 40 of meer punten bereiken. Toch heb ik 
er ernstige bezwaren tegen. Als het kind zelf spreekt en van deze hulp
middelen geen gebruik maakt is er geen visuele terugkoppeling. Het zijn 
geen automatisch verlopende systemen. Onderwijzers en familie moeten ze 
eerst aanleren en voorts regelmatig gebruiken. Maar op het moment, dat 
het kind wil communiceren met iemand, die het systeem niet gebruikt valt 
het terug op spraakafzien alleen met alle moeilijkheden van dien. 
Andere visuele hercoderingssystemen vinden we bij de z.g. „visiblespeech"-
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technieken. Sommige zijn gebaseerd op gefilterde spraak, andere op de 
veranderingen van de grondtoon en van de eerste en tweede klinker-for
mant. Potter e.a. publiceerden reeds jaren geleden hun boek visible 
speech". Martony uit Zweden bracht later zijn Lucia-apparaat, Ballaquer uit 
Frankrijk zijn logoscope, enz. Denkend aan recente onderzoekingen op het 
gebied van spraak op de Nederlandse instituten voor perceptie-onderzoek 
te Soesterberg en Eindhoven, dan ben ik er van overtuigd, dat dit type van 
visuele hercodering bij verdere ontwikkel ing uiteindelijk de hercoderings
systemen zullen opleveren waar allerwegen naar uitgekeken wordt Ze 
werken automatisch en geven bovendien een goede terugkoppeling. 

Ook voor het dove kind komen er dus meer mogelijkheden voor spraak-
waarnemmg. Vóór we echter de waarde van 50 of meer van mijn punten 
hebben bereikt en tevens een goede automatische terugkoppeling hebben 
verkregen als de dove zelf spreekt, is het probleem van de doofheid niet 
opgelost. 
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Spreekonderwijs aan gehoorgestoorde kinderen 
met leer- en gedragsmoeilijkheden 

Zr. Marietta v. d. Hoven, Br. Leo Speth, Instituut voor Doven 
St. Michielsgestel 

Wij spreken hier over gehoorgestoorde kinderen, die op een te laag intell i
gentie-niveau functioneren. Dit niveau wordt vaak veroorzaakt door een 
complex ziektebeeld. 

De combinatie van de doofheid met een of meer andere stoornissen maakt 
het realiseren van goed functionerende communicatiepatronen bijzonder 
moeilijk. 
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De complexe stoornis immers vertoont vaak enige vorm van cerebrale 
beschadiging. Hun levens- en bewegingspatronen zijn zeker aanvankelijk 
nog zeer onvoldoende gestructureerd. Het aanbrengen van structuren in 
het algemeen en t.a.v. het spreken in het bijzonder, zien we als een belang
rijke opgave. Deze kinderen komen niet tot communicatiepatronen, niet 
tot het leggen van relaties, niet tot het maken van contact, niet tot zich 
ontplooiende humanisering, zonder de vele en veelsoortige structurerings
programma's. Deze gehoorgestoorde hersenbeschadigde kinderen, die 
vaak zo chaotisch reageren, raken gauw in paniek, demonstreren zo spoedig 
een te grote spanning. 
Hun surplus aan bewegingen moet gericht en zinvol worden, hun zien moet 
kijken worden, hun horen moet een vorm van luisteren gaan worden, hun 
voelen moet tasten worden, enz. De motorische ontwikkeling neemt hier 
een belangrijke plaats in. Het spreekonderwijs bij deze kinderen wordt als 
een der middelen gezien om contact te maken via „orale" communicatie
patronen. Het is echter ook een therapie in ruimere zin door haar indringende 
wijze van benadering en haar specifieke structurering in het geheel van de 
motorische oefeningen. 
Dit spreekonderwijs echter, met zijn respectieve aspecten, vraagt om een 
systematische en consequente wijze van benaderen en aanbieden, want de 
kinderen zijn veelal sterk gehecht aan vaste gedragspatronen in een ver
trouwde omgeving. Wij menen, dat zo een situatie wordt geschapen, waarin 
kind en spreekleerkracht elkaar beter gaan begrijpen. Onverwachte ver
anderingen in de leersituatie doen zich minder voor. Spanningen en paniek
situaties kunnen eerder voorkomen worden. Het kind weet wat er bij de 
spreekles aan de orde gaat komen. De spreekleerkracht houdt zich aan een 
vaste maar verantwoorde werkwijze. 

Gedurende de spreekles wordt alles wat het kind zelf spontaan produceert 
en realiseert als uitgangspunt genomen en vastgelegd. Van daaruit wordt 
stap voor stap verder gewerkt. De grootte van de te nemen stappen vraagt 
inzicht en vakkundigheid. De juiste dosering bepaalt voor een groot deel 
het wel of niet slagen. Verder wordt er gebruik gemaakt van grote contrasten 
om op de duur tot steeds fijnere nuanceringen te komen. Zo gauw de 
spreekbewegingen enigermate beheerst worden, moet de ritmiek gaan 
meespelen. We kunnen - een enkele uitzondering daar gelaten - bij de 
meeste kinderen hier bedoeld, de orale methode niet dan sterk gewijzigd 
toepassen. Bij de meeste van deze kinderen zijn het aanvankelijk de spraak-
elementen, die we ze het eerst trachten te ontlokken en dan vast leggen, al 
zullen spontane gehelen in dankbaarheid geaccepteerd en gestimuleerd 
worden. Vanuit de elementen, de spraakklanken, worden gehelen opge
bouwd en gekoppeld aan het betekende, dat in beleving en ervaring verrijkt 
wordt. Het schriftbeeld heeft in het eerste begin een zeer belangrijke taak. 
Geleidelijk aan wordt ook het mondbeeld erbij betrokken. Eerst gaat dat via 
gevarieerde brabbelbewegingen, die het kind nadoet van het mondbeeld 
van de spreekleerkracht. Later ook door woorden met betekenis aldus over 
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te nemen. Een goede hulp voor deze kinderen, die vaak dys- of zelfs afatische 
tendenzen vertonen, is het hanteren van het handalfabeth ter ondersteuning 
van de spraak. 
De aspecten die bij het spreekonderwijs aan gehoorgestoorde kinderen die 
op een te laag intell igentie-niveau functioneren aan de orde komen, zijn 
de volgende: 

1 . Ontspanningsoefen ingen 

Deze kunnen l iggend, zittend of staand gedaan worden, (zie Hoven, Zr. M. 
van den ; Speth, Br. L (1970) : Motorische Oefeningen, St. Michielsgestel). 

2. Ademoefen ingen 

Aanvankeli jk zijn dit nog onbewuste ademoefeningen. Ze worden gedaan 
in de vorm van blaasoefeningen op fluitjes, tegen watjes of propjes, enz. 
Ook worden ze weer gerealiseerd via vele variaties van brabbelen. 
Op een later t i jdstip, als bovengenoemde oefeningen met succes gedaan 
worden, kunnen zo nodig en mogelijk nog bewuste ademoefeningen ge
geven worden, (zie: Speth, Br. L (1958) : Adem en Accent, St. Michiels
gestel). 

3. De hoort ra in ing 

Vooral het begin is hier moeilijk, te meer daar de audiogrammen vaak nog 
onbetrouwbaar zijn. Soms kunnen autistiforme gedragingen alles nog 
moeilijker maken. De eerste aanzet voor elke beginnende hoortraining zien 
we in de geluiden die het kind zelf produceert door eigen activiteiten. Stem-
geving, spraakgeluiden en instrumenten spelen hier een belangrijke rol. 
Het is een auditieve feed-back die het kind steeds meer wi l ervaren. Het 
inzien van een samenhang is voor hem een grote vooruitgang. 
Verder het kunnen aangeven of er wel of geen geluid waar te nemen valt. 
Het aangeven of er wel of geen geluid te constateren valt, kan men laten 
uitvoeren door het neerleggen of opnemen van snoepjes, blokjes, draaien 
aan een knop, enz. 
Deze handelingen kunnen dan later vervangen worden door b.v. het op
steken van de hand Heeft het kind dit procedee van geluiden waarnemen 
onder de knie, dan kunnen de geluidssensaties geteld worden Vanzelf
sprekend moet er met een rijke variatie aan geluiden gewerkt worden. 
Daarna kan men overgaan naar het onderscheiden van woorden : aanvanke
lijk zijn dat woorden met grote contrasten; later wordt er naar kleinere ver
schillen toegewerkt. Is men met succes zover gekomen, dan kan men door
gaan met de vele en veelsoortige hoortrainingsoefeningen voor de gewone 
dove kinderen. 

4. Gelaatger ichtheid 

Deze is onmisbaar om tot liplezen te komen. Maar ook om de „spiegel van 
het gemoed" van de medemensen te kunnen zien en aanvoelen. De gelaat-
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gerichtheid moet gericht leren worden op de ander en op zichzelf via de 
spiegel. Zichzelf leren ontdekken is een ontwikkelingsproces dat pas in een 
bepaalde ontwikkelingsfase gerealiseerd kan worden en dat niet geforceerd 
mag worden. 
Wel kan men er de omstandigheden rijp voor maken. Verder kan het nadoen 
van een serie oefeningen in mondgymnastiek (zie motorische oefeningen) 
een waardevolle bijdrage leveren in dit proces. De volgende stap is het 
discrimineren van de mondbewegingen van de tot hem sprekende persoon. 

5. De medeklinkers 
Deze worden in een schema aangeleerd. Elke medeklinker heeft zijn vaste 
plaats; kleuren geven bepaalde eigenschappen aan. De plaats wordt blijkens 
onze ervaring eerder onthouden dan de vorm en de kleur. Wordt een mede
klinker naar zijn vaste plaats onthouden, dan kan er naar differentiatie van 
de vorm (met behulp van kleurverschillen) gewerkt worden. Daarna pas 
kunnen losse letters onderscheiden en benoemd gaan worden. Het mede
klinkerschema ziet er als volgt uit: 

p b w m 

f = V 

t d s = z n 1 r 

j 

k 

sj 

g = ch ng 

nk 

6. De klinkers 
Deze worden voornamelijk met een leesplankje aangeleerd. Er wordt mee 
begonnen, zodra het kind de medeklinkers onder de knie heeft. Bij elke 
spreekbeurt komt er een nieuwe klinker aan de orde. 
De werkwijze is als volgt: 
de te leren klinker komt tussen 2 medeklinkers in; dan wordt de voorste 
medeklinker door een ander vervangen enz., terwijl de klinker en de laatste 
medeklinker gelijk blijft. Op die manier komt er telkens een andere mede
klinker voor de klinker. Dan wordt de zaak omgedraaid. De voorste mede
klinker blijft gelijk, maar nu wordt de achterste medeklinker telkens door een 
andere vervangen. 
Op deze wijze wordt de klinker goed ingeoefend en leren de kinderen al 
gauw technisch lezen. De te lezen woordjes zijn over het algemeen non-
sens-woordjes en daarom moet het als een spelvorm, een spelenderwijs 
leren, gezien worden. Bovendien krijgt de spreekleerkracht zo volop gele-
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genheid om de dominante mondstand van de klinkers t.o.v. de medeklinkers 
in te oefenen. De mondstand van de medeklinkers is immers ondergeschikt 
aan die van de klinkers. 

7. Technisch lezen en het spreken van woorden 
Er na, maar ook gelijktijdig met dit technisch lezen, moeten er al woorden 
met betekenis geleerd worden. De methodische gang van zaken bij het 
leren spreken van woorden met betekenis kan als volgt plaats vinden. 

a. Eerst proberen of de woorden oraal nagesproken worden. Een goede 
methode is de methode Brauckmann. Het kind moet gelijktijdig met de 
leerkracht spreken. Het moet a.h.w. een uitwendige feedback zijn van het 
kind t.o.v. de spreekleerkracht. De een stuurt de ander. Het spreken verloopt 
in dit proces wel langzamer. Dit aldus enkele keren herhalend, laat men het 
kind het woord alleen spreken, maar nu voor een spiegel, waarbij het een 
eigen visuele controle heeft. Men gaat zoveel mogelijk uit van woorden, 
die voor het kind emotioneel geladen zijn. 

b. Dan laat men het woord b.v. 5 maal in de lucht schrijven. Dit in de lucht 
schrijven moet gelijktijdig met zijn spreken plaats vinden. Bovendien moet 
het kind nog gedurende deze activiteit naar zijn eigen mond in de spiegel 
kijken. 

c. Daarna het woord 5x laten uitspreken met ondersteuning van het hand-
alfabeth. 

d. Dan zonder manuele hulp het woord enkele keren laten spreken. 

e. Kunnen de kinderen een woord goed spreken, dan moeten ze het veel
vuldig leren gebruiken en toetsen in adequate situaties. Op school en 
internaat moet de kinderen veelvuldig die woorden ontlokt worden die ze 
met zoveel moeite hebben leren spreken. De woorden moeten gaan func
tioneren. Ze moeten in de juiste situatie worden toegepast. Wij menen dat de 
frequentie van hun woordenschat per spreekles met één woord verrijkt kan 
worden, als met de voorbereidende oefeningen goede vorderingen zijn ge
maakt. 
Het spreekt vanzelf dat systematische en consequente herhaling nooit 
verwaarloosd mogen worden. Goede samenwerking van school en inter
naat is onmisbaar. Hun observaties moeten wekelijks uitgewisseld worden. 

8. Combinaties van 2 of meer medeklinkers 
Met het vorderen van de spreekprestaties van de kinderen kan ook hier een 
begin mee gemaakt worden. 
De medeklinkers van het medeklinkerschema moeten echter correct kunnen 
worden gevormd. Dan volgt er een aaneenrijgen van 2 of meer medeklinkers 
b.v. (S...p), die steeds vlugger verbonden moeten worden: sp. 
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Daarna worden ze weer gekoppeld aan de betrokken klinkers in de woorden. 
Ook hier moet men weer systematisch te werk gaan. 

9. Korte zinnetjes 
Is dit alles gelukt, dan hoeft niets de spreekleerkracht ervan te weerhouden 
om met korte zinnetjes te werken, aanvankelijk nog liefst in de rechte 
woordorde. Goede samenwerking tussen spreekleerkracht en klasseleer
kracht spreekt ook hier voor zich. 

10. Rapportage d.m.v. een schema 
Een vorm van rapportage t.a.v. de spreekvorderingen van elk kind hebben 
we gerealiseerd in een schema. Het is een samenvatting van de verschillende 
aspecten die in elke spreekles naar voren komen. Elk aspect vertoont een 
opklimmen van moeilijkheden. 
De elementen en aspecten die na verloop van tijd goed gedaan worden, 
arceert men rood. Worden ze na enige tijd weer gecontroleerd, en zijn ze 
goed gebleven, dan worden ze helemaal rood gemaakt. Men krijgt een goed 
overzicht van de vorderingen van elk kind, als zo'n schema nauwgezet wordt 
bijgehouden. 

11. In de groep 
Het communicatieprobleem is bij deze kinderen een probleem van de eerste 
orde. 
Daarom zien we de integratie van school met internaat en/of thuis als een 
zeer belangrijke opgave. Het onderwijs met zijn technisch-didactische 
aspecten, waaronder ook het spreekonderwijs valt, heeft een dienende 
functie t.a.v. het pedagogische, de opvoeding. Dit houdt in, dat er geen 
spreekonderwijs wordt gegeven enkel omwille van het spreken. Nee, het 
is een van de hulpmiddelen en benaderingswijzen in het scala van de alge
mene hulpverlening. Ook het maken van gebaren en/of het handalfabeth 
of het schrift dienen te worden aangewend om het kind tot communicatie 
te brengen, als het spreken op onoverkomelijke moeilijkheden stuit. Het 
moet het kind helpen en steunen in zijn levensplan. Ons programma, onze 
strategie moeten daarom aangepast en afgestemd zijn op dit kind. 
Nauwe samenwerking van school met internaat en/of thuis is daarom 
onmisbaar. 
Uitwisseling van informatie tussen leerkrachten en leidsters/ouders moet 
ook t.a.v. het spreken geregeld plaats vinden. 
Dat er een onderlinge goede sfeer moet heersen met waardering voor eikaars 
werk, spreekt voor zich. In de units en/of thuis moet het op school geleerde 
in een meer huiselijke en ontspannen sfeer gaan functioneren. De leidsters 
van het internaat helpen op school. Zij - maar ook de ouders - moeten weet 
hebben wat daar plaats vindt, vooral t.a.v. de communicatiepatronen. De 
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leerkrachten op hun beurt moeten de kinderen ook geregeld in niet-schoolse 
situaties ontmoeten. 
Alleen de volle inzet van toegewijde en vakkundige mensen, kan het moge
lijk maken, dat ook sommige van deze kinderen via een aangepast spreek-
onderwijs weer een stap verder kunnen komen op hun weg naar humani
sering en geloof. 

Enkele aspecten van het vormingswerk onder 
volwassen doven 

door S. Miedema 

INTRODUCTIE: Dit is het eerste artikel van een serie die 
in dit en in de komende nummers van 
„Het gehoorgestoorde kind" geplaatst zal worden 

I Inleiding (begrenzing van het terrein van onderzoek en probleemstelling) 

Begrenzing 
Volgens de laatste gegevens van de Maatschappelijke Diensten van de 
5 instituten voor doven in Nederland, n.l. die te Groningen, Voorburg, St. 
Michielsgestel, Rotterdam en Amsterdam was er tot oktober 1970 een aan
tal van ± 4000 volwassen doven geregistreerd, dat valt onder de nazorg van 
deze diensten. Daarnaast is er een kleine categorie doven, die geen prijs 
stelt op begeleiding en hulp van deze diensten. 
Binnen het kader van deze artikelen serie wordt onder „volwassen doven" 
verstaan: personen boven de 18 jaar die in hun jeugd, wegens de graad 
van een aangeboren of verworven auditieve handicap buitengewoon onder
wijs hebben gevolgd aan een instituut voor doven. Dit onderwijs is er op 
gericht de dove door visueel-akoestische waarneming en beleving te 
ontstommen en door een zo algemeen mogelijke taalverwerving en beroeps
opleiding de dove voor te bereiden voor zijn plaats en taak in de samen
leving. 
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Door deze kwalificatie valt de grote groep van slechthorenden buiten het 
blikveld van dit onderwerp. Omdat slechthorenden veel meer via het horen 
komen tot taalverwerving en -beleving en daarnaast aanzienlijk meer ge
luidsinformatie ontvangen dan de doven, staan zij anders, veel minder 
geïsoleerd in de wereld: een positie die enerzijds een redelijke waarborg 
geeft tot volledige integratie in de horende maatschappij en die anderzijds 
een duidelijk onderscheid tot doven inhoudt. 
Ook de op latere leeftijd doofgewordenen vallen buiten het kader van dit 
onderwerp. Hun problematiek kan worden samengevat in het begrip 
„marginaliteit". Hun plaats in de wereld der horenden is labiel geworden 
en daarnaast voelen zij zich ook niet aangetrokken tot de groep der doven, 
omdat zij die niet kennen en omdat zij noch de gebarentaal, waarvan vele 
doven zich onderling bedienen, noch hun spraak en taal, die niet steeds 
articulatorisch en grammaticaal vlekkeloos zijn, begrijpen. 
Een volgende begrenzing is gelegen in de leeftijd van de te onderzoeken 
groep doven. 
Een auditief gehandicapte wordt meestal op 3 è 4 jarige leeftijd geplaatst 
op een instituut voor doven en wordt veelal op 18 jarige leeftijd ontslagen. 
Per instituut zijn er variaties t.a.v. de opname en ontslagleeftijd wat samen
hangt met de inrichting en opleidingsmogelijkheden van de verschillende 
instituten. 
Onder volwassen doven worden daarom begrepen allen die kortere of 
langere tijd na het verlaten der school een plaats in de samenleving gevonden 
hebben. 
Een laatste begrenzing wordt getrokken door alleen het vormingswerk 
onder volwassen doven in Nederland aan de orde te stellen. 

Probleemstelling 

T.a.v. de persoonlijkheidsontwikkeling kan de leeftijd van 0-18 jaar worden 
getypeerd als de periode van de kennismaking met de buiten- en binnen
wereld, terwijl de volwassenheid met de adolescentie als inzet daarvan, de 
periode is van de aanvaarding van de buiten- en binnenwereld. Deze levens
aanvaarding omvat: de aanvaarding van zichzelf, de aanvaarding van de 
anderen (medemens en gemeenschap) en de aanvaarding van een zin van 
het leven. (Wijngaarden, Hoofdproblemen der volwassenheid, pag. 64 e.v.). 
Binnen dit kader ligt de problematiek van de dove mens, in vergelijking tot 
de horende mens een problematiek met een extra accent: de doofheid. 
De doofheid is een ernstige barrière tot volledige persoonlijkheidsontwik
keling, tot wezenlijke communicatie met de ander, tot een geslaagde inte
gratie binnen die groepen, waaraan hij deelneemt of deel wil nemen, tot een 
begrijpen van en actief deelnemen aan de cultuur, tot het verstaan en over
nemen van waarden en normen, die het denken en handelen vorm en richting 
geven in betrekking tot de gemeenschap, tot gerichtheid op Transcendentie. 
De barrière van de doofheid moet men gezien de huidige stand van weten
schap en techniek nog accepteren, hoewel de dove door modern onderwijs 
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en technische hulpmiddelen reeds lang uit zijn isolement is getreden. 
Het is evenwel de uitdaging in hoeverre de volwassen doven mede door 
gedifferentieerd vormingswerk hun isolement nog verder kunnen door
breken met steun van geschoolde horenden en komen tot een door hen en 
voor hen gewenste levensvorm en -inhoud, waarin zij hun mens-zijn opti
maal gestalte kunnen geven in die samenlevingsverbanden waarin ook voor 
hen een stuk verantwoordelijkheid ligt. 

Overzicht van de inhoud van deze artikelenreeks 
In deze serie zal een overzicht gegeven worden van de verschillende vormen 
van vormingswerk onder volwassen doven, waarbij ook aspecten van 
vormingswerk voor jonge volwassen doven aan de orde komen. Onder jonge 
volwassen doven wordt de groep doven van 18-30 jaar verstaan. 
Uitgangspunt is de mens als „animal educandum" (Langeveld, Beknopte 
theoretische paedagogiek pag. 161), dat vorming nodig heeft: een proces 
dat gezien tegen de achtergrond van het steeds wisselende maatschappij
en wereldbeeld eigenlijk het karakter moet hebben van een „education 
permanente", voortdurende vorming. 
Daaraan is gekoppeld de vraag naar de inhouden doelstelling van vormings
werk. Met deze inhoud en doelstelling is ook de veronderstelling van een 
mensbeeld in het vormingswerk gegeven. 
Dit mens-beeld dat als vormingsdoel of als hervormingsideaal kan dienen, 
hangt samen met een bepaalde levens- en wereldbeschouwing. Dit zal 
nader besproken worden. 
Naast de humanistische of christelijke visie op vormingswerk, zijn er andere, 
niet minder principiële punten, waarover meningsverschillen bestaan tussen 
agogen in het werk met doven. Hierover zullen we ons ook moeten uit
spreken. 
Tenslotte zal, na de bespreking van verschillende vormen van vormings
werk onder volwassen doven, puntsgewijs een overzicht worden gegeven, 
wat nog voor verbetering vatbaar is, terwijl deze reeks wordt afgesloten met 
een aantal conclusies, die op grond van of naar aanleiding van het voor
afgaande getrokken kunnen worden. 

I I A. Analyse van de begrippen vorming en vormingswerk 
Het vormingswerk is een pluriform geheel. Binnen het kader van dit onder
werp zullen we daarom geen analyse geven van het vormingswerk in al zijn 
aspecten, maar ons beperken tot het trekken van een aantal hoofdlijnen, die 
in hun algemeenheid zowel op vormingswerk voor horenden als voor doven 
betrekking hebben. 

Vorming: gestalte geven 
Vorm is afgeleid van het Latijnse woord voor „slaan", in het bijzonder het 
slaan van muntstukken. Een bepaald stuk metaal kreeg door de slagwerking 
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een bepaalde vorm, een bepaalde gestalte, waardoor het geschikt en be
doeld werd als betaalmiddel. 
„Vorm is de gestalte van iets, met het oog op iets" (J. Firet vormingswerk 
voor de bedrijfsjeugd). De mens moet vorm geven aan zichzelf in zijn situatie. 
Hij moet zijn mogelijkheden ontplooien, ook al omdat er vanuit zijn leef
situatie telkens weer een appèl op hem wordt gedaan. Daartoe moet hij 
zich vormen, zijn mogelijkheden gestalte geven en operationeel maken. 
Deze organisatie noemen we „vorming". 
Is „vorming" nu hetzelfde als „opvoeding"? Met Langeveld willen we het 
gebied, waarin we opvoeding aantreffen beperken tot „dat van de omgang 
tussen volwassenen en kinderen en wel waar deze omgang omslaat in een 
pedagogisch gepreformeerd veld"2. 
Vorming is een continu-proces, dat duurt zolang de mens leeft. 
Binnen het Vormingswerk is één van de mogelijkheden gegeven, waardoor 
de mens kan werken aan zijn „personality organization". 

Vormingswerk: een agogische aktiviteit 

Het object en subject van het vormingswerk beperken we in de eerste 
plaats tot de enkele mens, hoewel daarnaast binnen het vormingswerk ook 
de groep als object en subject van vorming een belangrijke plaats heeft. 
Het is de mens die leiding of hulp nodig heeft om te komen tot zelfrealisatie 
ook in zijn sociale dimensie. 
Voor zover deze hulp zich richt op de onvolwassene om hem bekwaam te 
maken om zijn taak in de samenleving te aanvaarden, is er sprake van indivi
duele en sociale pedagogie. 
In de levensfase, dat de mens uitgroeit tot volwassenheid, is er een geleide
lijke overgang van a-symmetrische tot symmetrische verhoudingen in het 
agogisch handelen. De jonge volwassene is mondig geworden. Hij wil niet 
meer als kind aangesproken worden. 
Het verdient dan ook de voorkeur, zoals ook Ten Have aangeeft, het begrip 
individuele en sociale pedagogie te beperken tot het handelen met kinderen 
en te spreken van andragogie, omdat het hier gaat om leiding geven aan 
volwassenen3. 
Vormingswerk voor volwassenen heeft daarom een individueel agogisch 
en een sociaal agogisch karakter, wel te onderscheiden, maar niet te schei
den: individueel voor zover het het worden van zichzelf, de „zelfverant-
woordelijke zelfbepaling" (Langeveld) betreft en tevens in de persoonlijke 
relatie tot, de omgang met en de vormgeving van de dingen om de mens 
heen; sociaal in de ontmoeting met de ander. Binnen het vormingswerk kan 
de mens zichzelf ontdekken aan de ander, is zijn handelen „antwoord-
handelen". Individuele en sociale andragogie kunnen binnen het vormings
werk wel onderscheiden, maar nooit gescheiden worden. De synthese van 
beide onderscheidingen vinden we in „sociaal-cultureel vormingswerk". 
Formeel kan men onderscheid maken tussen sociaal en cultureel (in engere 
zin). Ten Have maakt een onderscheid tussen sociale en culturele agogie. 
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waarbij enerzijds het sociale in verschillende modi en anderzijds het cul
turele als kenobjecten van de sociale agogie worden beschouwd. 
In de sociale agogie is primair het overdragen en scheppen van sociale 
cultuur, terwijl binnen de culturele agogie het cultuur-vormend element op 
de voorgrond staat. Sociaal-vormende arbeid en cultuur-vormende aktiviteit 
ontmoeten elkaar in het sociaal-culturele vormingswerk. De participanten 
aan het vormingswerk worden op tweeërlei wijze in hun mens-zijn aan
gesproken: sociaal-agogisch, als het gaat om verandering van sociale 
gedragingen en gedragsrelaties en cultureel agogisch als er een appèl 
gedaan wordt op het geestelijk-zedelijke in de mens door mogelijkheden te 
scheppen tot verruiming en verrijking van het eigen cultuurbezit en ont
plooiing van creativiteit. In het sociaal-culturele vormingswerk is op geïnte
greerde wijze zowel de sociale als de culturele vorming behartigd, (blz. 39 
e.v. Ten Have, De Wetenschap der sociale agogie). 
Dibbits wijst in zijn bijdrage in „Vormingswerk, een oriëntatie", deze onder
scheiding van het sociale en het culturele in het vormingswerk niet af. Op 
praktische gronden meent hij dat het huidige vormingswerk deze toevoeging 
niet meer nodig heeft: „kortom, cultuur in de zin van geestelijk en zedelijk 
leven functioneert in de praktijk van het vormingswerk in toenemende mate 
niet los van andere levensgebieden, zeker niet van het sociale vlak"4. 
Dat wij de typering „sociaal-cultureel vormingswerk" gebruikten is om deze 
opzet te onderscheiden van b.v. godsdienstig vormingswerk, dat vooral 
t.o.v. de dove gericht is om hem vertrouwd te maken met de bijbelse waar
heden en hem te helpen in deze tijd Christen te zijn. 
Als wezenlijke elementen van het sociaal-culturele vormingswerk proberen 
we samen te vatten in een definitie: 
Sociaal-cultureel vormingswerk onder volwassenen is een andragogische 
aktiviteit binnen een geïnstitutionaliseerd verband dat erop gericht is de 
betrokken persoon min of meer opzettelijk, systematisch, professioneel in 
groepsverband zo ruim mogelijk cultureel te vormen door begeleiding en 
hulp, opdat hij als geestelijk-zedelijke persoonlijkheid een creatief antwoord 
vindt en geeft op de acceleratie der geschiedenis binnen zijn leef- en werk
situatie die hij met de anderen deelt. 

(w.v.) 

17 



Ervaringen bij het psychologisch opname-onderzoek 
van kinderen voor een school voor doven 

Instituut voor Doven, St. Michielsgestel 

Mevr. M. Guffens-Stoopman, Lezing gegeven voor het N.I.P. sectie Kinder-
psychologie, 15 okt. 1970. 

Mijn ervaringen bij het toelatingsonderzoek ofwel eerste onderzoek hier 
op het Instituut, zullen U zeker niet vreemd in de oren klinken, daar velen 
van U zelf in deze tak van onderzoek werkzaam zijn. 
Dit toelatingsonderzoek vormt voor het kind en ook voor zijn ouders een 
kennismaking met het Instituut. Sommigen zijn wel reeds eerder in contact 
geweest met de maatschappelijk werkster, de hometrainster, of zij zijn hier 
geweest voor een 1e audiologisch onderzoek, waardoor zij enigszins zijn 
ingelicht over de gang van zaken hier. 
Voor ons is dit onderzoek, samen met het audiologisch onderzoek, een 
selectie voor de plaatsing op het Instituut. 
Door de diversiteit der kinderen, is het eigenlijk niet goed mogelijk één 
bepaald gedragspatroon te schilderen van het kind, dat bij ons wordt op
genomen. Een wetenschappelijke verhandeling hierover moet U van mij dan 
ook niet verwachten; ik zou liever een soort overzicht willen geven van wat 
zich zoal voordoet en waarmee wij bij zo'n eerste onderzoek te maken 
krijgen. 

ALLEREERST: Welke kinderen worden hier zoal aangemeld? 

Zoals al eerder gezegd werd, zijn zij van zeer verschillend pluimage: 
a. Het zijn zeker niet allemaal jonge kinderen van 2, 3 of 4 jaar, maar b.v. 

ook 15-16 jarigen. 
b. Sommigen zijn van de geboorte af doof of men neemt althans aan, dat 

zij heel vroeg doof geworden zijn, door welke oorzaak dan ook. 
c. Kinderen, die later doof geworden zijn b.v. door ziekte, door een val e.d. 
d. Behalve dove en slechthorende kinderen, komen er ook die eigenlijk niet 

doof zijn in de zin, zoals wij dat gewoon zijn te meten, maar die niet 
tot spraak komen om andere redenen dan exact gehoorverlies. 

e. Ook is het niet voor alle kinderen een eerste onderzoek: zij kunnen eerder 
op een ander Instituut, school of tehuis een psychologisch onderzoek 
ondergaan hebben. 

Er zouden zo nog meer categorieën te noemen zijn. 

Hoe komen deze kinderen hier? 

Zij komen via verschillende wegen: De ouders zijn op eigen initiatief ge
komen, zij zijn op de mogelijkheid attent gemaakt door kennissen, familie. 
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o fwe l : zij zijn doorgestuurd door een K.N.O. arts, een audiologisch centrum, 
een S.H. school, een observatiekliniek e.d. Soms ook nemen deze instanties 
zelf contact op in overleg met de ouders. 

Ons interesseren bij dit onderzoek, naast het kind, ook de ouders, hun 
reacties, hun gedrag. Wij vragen de ouders, wanneer ze gemerkt hebben, 
dat hun kind doof was. 
Bij de zeer jonge kinderen, bleken de ouders meestal al vroeg wat aan het 
kindje gemerkt te hebben. Vooral als het gezin al meer kinderen telt, dan 
merken de ouders vrij snel en scherp op, dat er iets niet in orde is: „Het kind 
is zoet, rustig, reageert niet als je binnenkomt, zelfs veel lawaai van de andere 
kinderen verstoort het niet". 
Meestal wordt door de ouders het consultatiebureau of de arts als eerste 
geraadpleegd. Jammer is, dat deze ouders vaak niet au serieux genomen 
worden, als zij met hun moeilijkheden komen. Men is nogal eens geneigd 
dit afwijkende gedrag op een vroeg-geboorte, veelvuldige ziekenhuisop
name, traag ontwikkel ingstempo e.d. te schuiven. 
Toch is het goed hier attent op te zijn, want meestal hebben de ouders n.l. 
bij een eerste idee niet de moed gehad navraag te doen, maar pas als zij 
zelf veelvuldiger de ervaring hebben gehad, dat het kindje anders reageert, 
komen zij er toe nadere informatie in te winnen. Zij hebben een zekere angst 
voor het antwoord, dat zij kunnen krijgen, moeten zich overwinnen en wil len 
graag ingelicht worden over wat er nu eigenlijk aan de hand is: Wat is de 
oorzaak en wat zijn de gevolgen voor hun kind, als het niet- of slecht hoort? 
Deze vragen worden ook bij een toelatingsonderzoek nog maar al te vaak 
gesteld. De ouders zijn vaak gespannen en hebben moeite met het ver
werken van het feit, dat hun kindje doof is; al laten zij dat liefst zo weinig 
mogelijk bli jken. In het contact met hun kind komt toch de angst, onzeker
heid en onwetendheid naar voren, kinderen voelen dat snel aan. 
Een overbezorgde aanpak kan hiervan het gevolg zijn. Kinderen, die ver
wend worden, angstvallig bewaakt of achteraf gehouden, gaan zowel in het 
gezin als daarbuiten een uitzonderingspositie innemen en ondervinden 
hiervan de nadelen, zoals b.v. slechte aanpassing. Kinderen, die door de 
ouders daarentegen goed opgevangen worden en zoveel mogelijk als 
normale kinderen beschouwd en behandeld worden, blijken beter aange
past, minder snel agressief en dr i f t ig; kortom, dat is het kind, dat wi j een 
normaal doof kind zouden wil len noemen. Het staat tegenover het nerveuze, 
onzekere, gespannen, fel uitvallende kind, dat alle discipline, in de goede zin 
van het woord, gemist heeft, dat geen steun of opvang heeft, waardoor het 
geen zekerheid heeft om op terug te vallen. 

Naast deze groep vroeg-doven, worden ook enkele op latere leeftijd doof 
geworden kinderen bij ons aangemeld. Dit is een heel aparte, moeilijke 
groep, waarbij zowel de ouders als de kinderen abrupt voor een enorm pro
bleem worden geplaatst. Ook de opvang van deze kinderen is niet gemak
kelijk. 
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Als het gaat over opname in het Instituut, wordt vaak gedacht aan een 
soort gesticht, waar het kind terecht zal komen. Wil len zij het kindje op een 
verblijf op het Instituut voor kunnen bereiden, dan is het nodig, dat zij zelf 
eerst een juist beeld hebben van hetgeen hun kind te wachten staat. Een 
bepaald beeld krijgen zij enigszins door de voorl ichting van de maatschap
pelijk werkster i.e. de hometrainster. Bij het toelatingsonderzoek kunnen zij 
dit, waarschijnli jk vage beeld, concretere vormen geven door eigen waar
nemingen. 

Nu zouden wi j iets wil len zeggen over de leeftijd waarop en de omstandig
heden waaronder dit eerste onderzoek plaats vindt. 
Allereerst de nog heel jonge kinderen vanaf 2 tot ongeveer 4 - 5 jaar: bij hen 
vindt het onderzoek meestal plaats tijdens de z.g. „OBSERVATIE WEEK". 
Zij zijn dan een hele week op het Instituut, zodat er meer mogeli jkheid tot 
onderzoek is. Gewoonli jk worden de kinderen eerst wat vertrouwd gemaakt 
met de onderzoeker, die zij ook reeds in aanwezigheid van de ouders gezien 
hebben, bij hun aankomst de eerste dag. 

Dat vertrouwd maken bestaat uit eenvoudige spelletjes en opdrachtjes doen 
in de dagelijkse leefruimte, alleen of met zijn allen, in aanwezigheid van de 
bekende leidsters. Het valt op, dat de kinderen meestal graag aan de slag 
gaan en graag bezig zijn. Als men met één kind begint met een vormenbord, 
oplegplank of blokjes, komen de anderen er weldra bij en wil len ook een 
werkje krijgen om mee te kunnen doen. De bijdehante zijn geneigd de ander 
te helpen en vaak wordt een wat verlegen of bleu kind ertoe gebracht mee 
te doen, als het de anderen ziet werken. Deze eerste kennismaking is een 
goede gelegenheid tot observatie van het gedrag in de groep en de instelling 
van de kinderen t.o.v. de nieuwe omgeving en onbekende personen. 
Tegen het einde van de week worden aan ieder kind apart enkele testop-
gaafjes gegeven, zodat een duidelijker beeld van de ontwikkel ing (aanleg) 
wordt verkregen. De kinderen zijn dan meer op hun gemak en vertrouwd met 
het feit, dat er iets van hen verwacht wordt. 

Over het algemeen zijn deze kleintjes nog snel afgeleid en moet men trachten, 
al spelende, gegevens te verzamelen. Men moet rekening houden met de t i jd, 
waarop men het kind onderzoekt, b.v. niet in de namiddag, omdat zij dan 
dikwij ls moeten vechten tegen de slaap en om dezelfde reden, ook niet 
tegen het eten. 
Wanneer de kinderen niet in aanmerking komen voor de observatieweek, dus 
ouder zijn dan 4 jaar, komen zij poliklinisch voor een onderzoek. De ouders 
komen dan meestal mee en mogen ook bij het onderzoek aanwezig zijn, 
zolang dit geen remmende of hinderende invloed heeft op het kind. Er zijn 
m.i. veel voordelen aan verbonden om de ouders er wel bij te laten: de 
ouders zien zelf wat het kind doet, hoe het werkt, zich gedraagt, hoe het 
reageert, wat het wel en niet kan en hoe het zich aanpast. Het geeft boven
dien de kinderen meestal een veilig gevoel als de ouders mogen blijven. 
In bepaalde gevallen vragen wi j de ouders toch het kind een deel van het 
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onderzoek alleen te laten, omdat die ouders het gedrag van het kind te 
sterk beïnvloeden. Vooral bij de sterk verwende kinderen, waarmee de ouders 
medelijden hebben en onmiddellijk te hulp schieten, als het kind er niet uit
komt of zich verzet. Er is dan toch wel verzet als de ouders weggaan, doch 
daar raakt het kind meestal snel overheen als het door een gebaar of blik 
voelt, dat men hier niet, zoals thuis, bang is voor zijn reacties. (Wij vragen 
de ouders de tas of een ander bekend voorwerp te laten liggen, zodat het 
kind weet niet zonder meer achtergelaten te worden). Het kind werkt daarna 
veel prettiger en blijkt blij te zijn met het feit, dat een ander de leiding neemt. 
Zij hebben in de grond ergens behoefte aan een zekere regel en leiding en 
missen die, omdat zij thuis, als het „dove kind" centraal staan en dit doof-zijn 
een aanleiding is tot verwenning en een exclusieve behandeling. 
Tijdens het onderzoek merken wij bij de meeste kinderen op, dat zij aan
vankelijk gespannen en nerveus zijn. Zij voelen aan, dat er iets gaat gebeuren, 
maar weten niet goed, wat, al proberen de ouders wel van tevoren te ver
tellen, waar ze naar toe gaan en wat er gaat gebeuren, voor zover zij hier 
zelf van op de hoogte zijn. Zoals reeds eerder gezegd, is hier moeilijk een 
juist beeld van te geven. 

Om de kinderen op hun gemak te stellen en hun omgeving nader te bezien 
en wat te acclimatiseren, wordt als eerste opgaafje meestal een zeer een
voudig werkje gegeven als b.v. een vormenbord, opleg- of inlegplank, of een 
testopgaafje, dat zij zeker aan kunnen op hun leeftijd. 
Ook nu weer valt op, dat de meesten, evenals bij de observatie, graag iets 
om handen hebben in het begin. Zij kunnen dan hun spanning afreageren 
en hun verzet kwijt in iets, wat ze goed kunnen en graag doen. Zij worden 
zekerder, vergeten hun angst en ontwikkelen een zekere interesse en 
nieuwsgierigheid voor het komende, waardoor ook de aandacht wat meer 
gespannen blijft. 
Die aandacht laat aanvankelijk nogal wat te wensen over. 
Er zijn bepaalde groepen van kinderen, zoals de rubella, de meningitis- en 
de epileptische kinderen, die speciaal met de aandacht moeite hebben. 
Er treedt bij hen een wisselende aandacht op en een vrij snel optredende 
vermoeidheid, die op hun beurt de hele inzet en resultaten beïnvloeden. 
Is tijdens zo'n poliklinisch onderzoek niet voldoende uit de verf gekomen, 
waar dit kind te plaatsen en/of blijken de moeilijkheden gecompliceerder 
dan aanvankelijk verwacht, dan wordt het kind nogmaals opgeroepen en 
wordt er een meer specifiek onderzoek gedaan door de Heer van Uden en de 
Heer van Dijk, naast het algemeen psychisch en audiologisch onderzoek. 
Dit meer specifieke onderzoek geschiedt ook, wanneer van tevoren duidelijk 
is uit de verkregen gegevens van de doorsturende instanties, dat het hier 
niet gaat om een doof kindje zonder meer, maar dat b.v. doorgestuurd 
wordt, omdat de taalontwikkeling of spraakontwikkeling niet op gang komt, 
achteruitgaat of stil blijft staan. 

Een beslissing over het al of niet toelaten van een kind wordt dan ook 
altijd in overleg met andere stafleden genomen en niet alleen op grond 
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van een verkregen IQ, want dit IQ is vooral bij oudere kinderen, die onvol
doende of op niet-adequatie wijze onderwijs gehad hebben, vaak een zeer 
relatief gegeven gebleken. De bijkomende factoren spelen in vele gevallen 
een belangrijke rol (bv. een meisje, dat geen onderwijs kreeg tot ongeveer 
10 jaar. Haar ontwikkelingsniveau kwam te liggen op 51 /2 jaar bij een eerste 
onderzoek, 9 maanden later lag dit al op 8 jaar na privé aanpak; IQ was 65, 
later 79). 
Wanneer wij de verschillende kinderen, die voor een eerste onderzoek hier 
aangeboden worden, zouden moeten onderbrengen, zou het Instituut, dat 
al over zeer verschillende plaatsingsmogelijkheden beschikt voor dove kin
deren, ook moeten uitbreiden met afdelingen speciaal voor niet-doven, maar 
slechthorende en schijn-dove kinderen met alle mogelijke taalmoeilijk-
heden. 
Het lijkt ons zaak, dat de S.H. scholen zelf gelegenheid vinden de S.H. 
kinderen met speciale taalmoeilijkheden op te vangen, alsook dat LOM-
en Mytylscholen zich voor dit soort kinderen extra gaan inzetten. Het zou 
wellicht mogelijk zijn, dat wij als groep van psychologen op dit gebied 
werkzaam, hier ook extra aandacht voor zouden hebben. 

Boekbespreking 

Algemene Orthopedagogiek van Prof. Dr. W. E. Vliegenthart. Reeks 
Orthopedagogische geschriften Wolters-Noordhoff N.V. Groningen, 1970. 

door S. Miedema, Groningen 

„Theorie zonder praktijk is voor de genieën, praktijk zonder theorie is voor 
gekken en schurken, maar voor het gros der opvoeders is de innige onver
brekelijke vereniging van beide". Misschien hoort U weer de stem van Uw 
pedaleraar, toen hij dit bekende woord van J. H. Gunning aanhaalde. Prak
tijk en theorie: ze hebben elkaar nodig. Evenwel, je zult ze de kost maar 
geven die na hun kweekschooltijd geen pedaboek meer hebben ingezien. 
Ze hebben er tabak van. Anderen zeggen: ja, de didaktiek en methodiek vind 
ik nog wel belangrijk; toegespitst op het dovenonderwijs: hoortraining, 
spraaktraining en het aanleren van „taal, taal, taal". Net of hiermee alles 
over opvoeding van en onderwijs aan doven gezegd zou zijn. 
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Het is, dacht ik in de eerste plaats nodig om het onderwijs aan doven niet 
louter als een (vaak zwaarwichtige) zaak te zien. Neen, het gaat om de 
dove mens in de opvoedings- en onderwijssituatie, de dove die op zijn 
manier in het leven staat, medemens is en een appèl tot hulp op ons als 
opvoeders doet. 

Een tweede gevaar dat de opvoeder van doven kan bedreigen is een pro
fessionele bewustzijnsvernauwing: men is dan als ortho-pedagoog en 
-didakticus alleen maar geïnteresseerd in één specialisme: onderwijs aan 
en opvoeding van doven. 
Het is echter nodig deze oogkleppen af te doen en ook aandacht te hebben 
voor de problematiek van anderen, die bezig zijn met andersoortige gehan
dicapte kinderen. 
Het verdient alle aandacht na te gaan wat nu het overeenkomstige is in 
problematiek, methoden, pedagogische diagnoses en doelstellingen binnen 
het veel omvattende terrein der ortho-pedagogiek. 
Welnu, een poging daartoe is ondernomen door Prof. Dr. Vliegenthart en 
het resultaat van zijn onderzoek heeft hij neergelegd in een zeer lezens
waardig boek „Algemene Orthopedagogiek". 

Eigenlijk moet men dit boek naast Prof. Langevelds „Beknopte theoretische 
pedagogiek" lezen en dan gaan vergelijken. Dat is ook de opzet van dit 
boek: confrontatie van begrippen en situaties uit de pedagogiek met die uit 
het orthopedagogisch werkveld. 

Een aantal punten uit dat werkveld, speciaal betrekking hebbend op het 
orthopedagogisch handelen met dove kinderen zijn: 

1. Een doof kind heeft „het anders zijn" gemeen met andere gehandi
capten. Veel van het „vanzelfsprekende" in de omgangssituatie (b.v. een 
moeder, die zingt met haar kleuter; een vader, die telefoneert met zijn zoon) 
valt weg in de relatie met het dove kind. Het is vaak een elkaar niet begrijpen. 
Daardoor botst het. Dat is de bron van veel moeilijkheden. 

2. Het geringere taalbezit, vooral het abstracte, dreigt ook het gevoels
leven van de dove te belemmeren. Juist hier moet de opvoeder van doven 
attent zijn. Juist, omdat nuances zo moeilijk begrijpbaar en invoelbaar zijn 
voor een dove, moet de pedagoog er oog voor hebben niet zelf - uit gemak
zucht - te vervallen tot zwart-wit schemata in denken en voelen in het con
tact met de dove. Concreet betekent dat: de doven zoveel mogelijk infor
matie geven, zelf een normaal voorbeeld te geven en vanuit een goed con
tact de enorme gevarieerdheid en nuancemogelijkheid in de horende wereld 
te laten beleven. Juist hier valt een groot stuk „vanzelfsprekendheid" in de 
opvoeding weg. Worden horende kinderen toujours beïnvloed in de om
gangssituatie met volwassenen, waardoor er een bepaalde attitude ontstaat. 
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bij dove kinderen moeten veel meer opvoedingsmiddelen en onderwijsmaat-
regelen getroffen worden om die attitude op te bouwen. 

3. Behartenswaardige woorden worden ook gewijd aan het opvoedings-
doel. Hier wordt de vraag gesteld: Welk karakter heeft (idealiter, maar ook 
praktisch) het einddoel der opvoeding en geldt dit ook voor de ortho
pedagogiek? Het antwoord zal veelal zijn: de volwassenheid (lichamelijk, 
geestelijk-maatschappelijk), het op eigen benen kunnen staan, de „zelfver-
antwoordelijke zelfbepaling". Het begrip „zelfverwerkelijking" dat min of 
meer synoniem is met zelfbepaling vindt Vliegenthart als ortho-pedago-
gische doelomschrijving minder bruikbaar, omdat vele gehandicapten te 
beperkt zijn in eigen mogelijkheden, vooral wanneer men tengevolge van 
een geestelijke afwijking blijvend is aangewezen op begeleiding. 

Het opvoedingsdoel, ook voor doven is niet anders dan dat van horenden: 
het gaat om „een streven het kind zover te brengen dat het zelfstandig zijn 
levenstaak kan vervullen". Hierin sluit Vliegenthart weer aan bij Langeveld. 
Het woordje zijn impliceert dat deze levenstaak strikt individueel is. Nog 
één opmerking: Het streven het kind zover te brengen, dat het zelfstandig 
zijn levenstaak kan vervullen, is op zich goed, als men (en dat proef ik te 
weinig in deze formulering) er oog voor heeft dat ook het kind zelf een in
breng heeft, recht heeft op inspraak, kennis van onze opvoedingsmotieven. 
Het gaat tenslotte om zijn leven. Dit houdt in: een kritische evaluatie van 
ons eigen handelen met en spreken over doven. Waarvoor opvoeders van 
doven (en niet alleen die) moeten waken is die instelling, waarbij men steeds 
bevoogdend en regelend bezig is voor doven zonder naar hun eigen mening 
te vragen. Zeker, vaak moeten we denken en beslissen voor jonge doven; 
maar op tijd moeten we ze ook los kunnen laten: ze misschien zelf door 
scha en schande wijs laten worden. 
Het is zoals de bekende ortho-pedagoog Paul Moor heeft gesteld: opvoeder 
en opvoedeling zijn „samen op weg". Dat houdt in: niet elkaar voor de 
voeten lopen, maar elkaar tot een hand en een voet zijn, in onderling begrip 
en harmonie. 

Tot dit betere begrip van onze gehandicapte medemens levert dit nieuwe 
boek van Prof. Vliegenthart een positieve bijdrage. 
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Uit de buitenlandse tijdschriften 

door A. v. d. Hey, Groningen 

In „Hörgeschadigte Kinder" 3e kwt 1970 staat een mededeling, dat in 
Lübeck een instituut gebouwd wordt, waar men „Hörgerat-Akust iker" 
gaat opleiden. Volgens het bericht moet dit enig in de wereld zijn. Men zal 
dan diep op de stof ingaan. In Heidelberg heeft men ontdekt, dat bij Mongo-
loïde kinderen meer hoorbeschadigingen voorkomen, dan bij andere 
geestelijk gestoorde kinderen. In Würzberg organiseert men een „Seminar" 
gedurende een week voor „Voorschoolouders", waarbij men leerlingen, 
ouders en onderwijzeressen samen laat werken. Verder vermeldt men over 
ons Nederlandse Gestel dat het op 4 /2 l.l. 104 leerkrachten heeft en in het 
internaat nog 80 manl. en vrouwl . personeel. Verder iets over Mej. T. Kroef, 
een leerling van dit instituut, die een uitstekend eindexamen middelbare 
school gedaan heeft en in Wageningen gaat studeren. 
In „The Volta Review" een artikel, okt. '70, over de „Picture-phone" zoals 
dit communicatiemiddel daar genoemd word t : d.w.z. telefoon + beeld. Niet 
alleen dat de horenden beter kontakt met elkaar kunnen krijgen, maar de 
doven krijgen hiermee een mogelijkheid elkaar op te bellen. In dit blad komt 
ook een artikel voor van de „Deafness Research Foundat ion", waarin deze 
stichting de stand van zaken van het hooronderzoek heel summier geeft. 
Hierin o.a. dat bepaalde „Drugs doofheid veroorzaken en dat ook enkele 
nieuwe Ant ib iot ics" meer hoorbeschadigingen veroorzaken dan b.v. 
streptomycine. 

In Revue Générale (1970 nr. 2) een artikel van een leraar te Asnieres, die 
leerlingen heeft van 15 tot 19 jaar. Hij beschrijft uitgebreid het gebruik van 
een schooldrukkerij en het gebruik van de stencilmachine. Via een leerling, 
die op een bepaald ogenblik een boekje aan het schrijven was, kwamen hij en 
zijn leerlingen er toe allereerst samen eenvoudige boekjes te schrijven, 
zetten, corrigeren, drukken enz. en later een krant te drukken. Allerlei onder
werpen kwamen hierbij aan de orde, waarvoor weer naslagwerken moesten 
worden gelezen. Dit alles bleek van uitstekende invloed te zijn op het gebruik 
van de taal. Verder in de Revue een artikel over het apparaat van Johansson, 
een versterker en/of frequentie verlager van het geluid. Er blijken voordelen 
bij het gebruik ervan te zijn b.v. bij het onderscheiden van bepaalde mede
klinkers. Uit de gegeven tabellen echter blijken de voordelen procentueel 
zeer klein te zijn. Een bezwaar van dit verslag is wel , dat het maar vijf leer
lingen betreft. In „The Teacher of the Deaf sept. ' 7 0 " twee grondige artikelen. 
Een over het effect van visuele afleiding op het verstaan van gesproken 
taal. Tot verbazing van de onderzoekers bleek visuele afleiding weinig in
vloed te hebben. Zelfs twee Nursery Rhymes en nonsens brabbelende 
schonen vlak naast de spreker, deden niet veel meer fouten ontstaan. Alleen 
de spreker, die steeds langs zijn kin wreef, was slechter te verstaan. Dus U 
weet het: als U weer eens in het openbaar moet spreken dan niet langs de 
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baard raspen a.u.b. Het andere artikel gaat grondig in op de problemen van de 
ontwikkeling van de visuele waarneming bij dove kinderen. Voor wie zich 
ervoor interesseert heel goed voer. We zeggen wel eens, dat Duitsers 
„gründliche" artikelen leveren. Het Engelse blad laat zien, dat Engelsen ook 
niet opzij gaan voor ingewikkelde verslagen. Verder is er een zeer leesbaar 
artikel over de ontwikkelingstheorie van Jean Piaget met betrekking tot het 
dove kind. In „Neue Blatter" sept./okt. '70 wijst Dhr. E. Kern op het belang 
van de „vragen" in de ontwikkeling van het kind. We moeten onze kinderen 
leren vragen. Een artikel over het woordje „ist" deed me denken aan een 
verslag van onze taaicommissie. Hé? Wat een betekenissen! „The American 
Annals" okt. '70 is gewijd aan een symposium over opvoedkundige hulp
middelen o.a. televisie en video-recording. Interesseert U dit, leest het dan, 
het is een hele hap! 

Nieuws van de scholen 

Groningen Koninklijk Instituut voor Doven „ H . D. Guyot" 
Mej. A. Biesma is geslaagd voor het examen Frans. Zij is nu in het bezit van 
de diploma's A en B. 
De Heren A. Bouwmeester en T. Sandstra zijn geslaagd voor het diploma 
„Gehoorgestoorden A". 

EFFATHA 
Per 1 -2-1971 is als kleuterleidster benoemd Mej. C. de Vin. 
Per 1-3-1971 is als kleuterleidster benoemd Mej. J. J. C. van 't Hoff. 

ST. MICHIELSGESTEL 
In dec. '70 slaagden Mej. G. v. Bokhoven en Br. Pierre v. d. Sande voor de 
acte Engels L.O. 
20 jan. '71 slaagde de Heer S. Wensing voor het diploma maatschappelijk 
werker aan de Sociale Academie te Eindhoven. 
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Jaarvergadering van de Vereniging ter Bevordering van het onderwijs aan 
Doven in Nederland op donderdag 27 en vrijdag 28 mei te Groningen. 

Programma 

woensdagavond 26 mei Volleybal-wedstrijden in Sporthal Selwerd. 

donderdag 27 mei Rijksuniversiteit, Broerstraat. 
10.00 -10.30 uur. 
Ontvangst en welkom. 

10.30 - 11.15 uur. 
Ontmoeting met aspecten uit het Groninger 
Instituut op video recorder. 

In aansluiting hierop na 11.15 uur: 
Voorbereiding voor het middagprogramma. 

In het Koninklijk Instituut voor Doven „H.D. 
Guyot" op het Guyotplein. 
14.00 - 16.30 uur. 
Groepsbespreking. 

In Huize Maas, Vismarkt zz. 52. 
19.00 uur - ca. 20.45 uur. 
Huishoudelijke vergadering. 

Daarna gezellige avond. 

vrijdag 28 mei In Hotel Bieze, Hoofdstraat 21 te Borger. 
10.00 - 11.00 uur. 
Inleiding over Sexuele Vorming. Drs. M. Karel. 

Discussie over inleiding. 

Samenvatting vergaderdagen. 

Sluiting. 

12.30 uur. 

Koffietafel. 
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